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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

Nr. 34462/26.04.2018 

 

 

PROCES - VERBAL 

   al ședinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos  

convocată pentru data de 26 aprilie 2018  

 

 Consiliul Local a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data mai sus menţionată, prin 

Dispoziţia Primarului nr. 230 din 20.04.2018, cu respectarea prevederilor legale. 

 Consiliul Local este compus din 17 (șaptesprezece) consilieri locali în funcție. 

 La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri locali. 

 

1. Alexa – Angheluş Ion            - Prezent   

2. Sburlea Vasile                        - Prezent 

3. Bodrug Dragoș – Lucian        - Prezent 

4. Feodot Neculai                       - Prezent 

5. Aldea Ioan                             -  Prezent 

6. Amarie Mărioara                    - Prezent 

7. Toarbă Daniel                        - Prezent 

8. Arvinte Daniel – Costin         - Prezent 

9. Drobotă Tudorel – Mihăiţă    - Prezent 

10. Colotin Costel                        - Prezent 

11. Jalbă Armin – Constantin      - Prezent 

12. Chelaru Larisa – Mihaela       - Prezent 

13. Condurache Mihai                  - Prezent 

14. Vatamanu Ionuț – Nicușor     - Prezent 

15. Tătaru Gheorghe                    - Prezent 

16. Moroi Timofti                         - Prezent 

17. Enea Sergiu – Constantin       - Prezent 

 

Participă la lucrările şedinţei: 

Secretarul Orașului Târgu Frumos 

Reprezentanți presă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 şedinţa este legal constituită. 

 Convocarea a fost efectuată conform prevederilor art. 39 alin. 1 și alin. 3 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 230/20.04.2018, cu 

următoarea ordine de zi:   
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1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos din data de 29.03.2018; 

 

2. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea 

modului în care este suportat comisionul bancar  – inițiator, consilier local Tudorel – 

Mihăiță Drobotă; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și aprobarea modificării și 

completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25 – inițiator, primar Ionel Vatamanu;  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului 

teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 12, jud. Iași, înscris în Cartea 

Funciară nr. 62302 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului 

teren situat în Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea 

Funciară nr. 62309 a Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot; 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafață de 1.000,00 mp teren situat în strada Petru Rareș nr. 82F, oraș Târgu Frumos, 

înscris în C.F. nr. 60246, nr. cadastral 60246 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș; 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul 

Liceului Teoretic „Ion Neculce” pentru participarea la concursuri școlare și activități 

educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ – inițiator, viceprimar 

Ion Alexa – Angheluș; 

 

8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

aprobarea modului de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul Orașului 

Târgu Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

  

9. Diverse. 

 

Ordinea de zi prevăzută în Dispoziția Primarului Orașului Târgu Frumos nr. 230 din 

20.04.2018 a fost suplimentată cu trei puncte, respectiv: 

 

10. Diverse 1: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Reamenajare și modernizare Sala Mare Corp A, Primăria Oraș Târgu Frumos” 

– inițiator, primar Ionel Vatamanu; 

 

11. Diverse 2: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Amenajare parc copii strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78” – inițiator, 

primar Ionel Vatamanu; 
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12. Diverse 3: Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Amenajare parc copii strada Aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103”        

– inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

 

     Este supusă la vot ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta suplimentată. Ordinea de zi 

suplimentată a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

      

       Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

 

Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Târgu 

Frumos din data de 29.03.2018. 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi. Membrii Consiliului Local nu au obiecțiuni cu privire 

la conținutul procesului – verbal; așa fiind, se supune la vot. 

Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Târgu Frumos 

din data de 29.03.2018 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abţineri”. 

 

Președintele de ședință preia lucrările de ședință și prezintă următorul punct al ordinii de zi, 

respectiv Proiectul de hotărâre privind înregistrarea Orașului Târgu Frumos în Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modului în 

care este suportat comisionul bancar  – inițiator, consilier local Tudorel – Mihăiță Drobotă. 

Ia cuvântul inițiatorul proiectului, respectiv domnul consilier local Drobotă Tudorel – 

Mihăiță precizează faptul că prin poeiectul propus a urmărit ca orice cetățean al orașului Târgu 

Frumos să poată plăti taxele și impozitele, precum și orice alte sume datorate de oriunde s-ar afla. 

Programul de înrolare în SNEP presupune mai mulți pași, primul fiind aprobarea înrolării în acest 

sistem. După înrolare, cu titlu de exemplu, orice amendă poate fi plătită de oriunde s-ar afla 

persoana căreia i s-a aplicat această sancțiune, iar confirmarea plății primită din sistem va atesta 

efectuarea plății în termenul de 48 de ore, dacă plata s-a și efectuat în acest termen.  

Domnul primar ia cuvântul și precizează că va fi interesant câți locuitori ai orașului vor 

utiliza această modalitate de plată și ce sume vor fi încasate efectiv în acest fel. 

Inițiatorul proiectului arată că modalitățile de plată trebuie aliniate la secolul 21 și la 

evoluția înregistrată din punct de vedere informatic și nu numai. Mai precizează inițiatorul 

proiectului faptul că, din cunoștințele sale, băncile nu mai percep, de regulă, comisioane de la 

persoanele fizice pentru operarea plăților electronice, însă, la întocmirea proiectului de hotărâre, a 

fost avută în vedere legislația care reglementează plata online a taxelor și impozitelor, respectiv 

modul de suportare a comisionului bancar. 

Urmare a discuțiilor purtate în ședință, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a 

completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizul favorabil emis de 

Comisia economică, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 3 al ordinii de zi, respectiv respectiv Proiectul de 

hotărâre aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, precum și aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25 – 

inițiator, primar Ionel Vatamanu. 
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Ia cuvântul domnul primar al orașului, în calitate de inițiator al acestui proiect, care 

precizează următoarele: 

Despre acest act aditional, propus de ARSACIS, s-a discutat și la ședința trecută, din martie 

2018. Este vorba despre o propunere venită din partea asociației în sensul cuantificării apei uzate la 

80% din apa furnizată pentru mediul rural și la 100% din apa furnizată pentru mediul urban. 

Ca inițiator al proiectului aflat pe ordinea de zi, propun ca și pentru orașul Târgu Frumos apa 

uzată taxată să reprezinte cel mult 80% din apa potabilă furnizată, așa cum se procedează pentru 

mediul rural.  

Motivul principal al inițiativei noastră îl constituie faptul că nu toată apa furnizată ajunge la 

canalizare. Și în Târgu Frumos sunt cetățeni care locuiesc la case. Noi vom trimite hotărârea 

adoptată către ARSACIS și APAVITAL și, prin aceasta, le vom transmite că noi suntem de acord 

doar dacă apa uzată taxată va fi de 80 – 85% din apa furnizată, la fel ca în mediul rural. 

Domnul consilier local Moroi Timofti întreabă care este procentul cetățenilor care locuiesc la 

bloc față de cel de la case. 

Domnul primar răspunde că sunt mai mulți cetățeni care locuiesc la bloc, însă sunt și foarte 

mulți care locuiesc la case, iar unele dintre locuințele individuale nici măcar nu sunt racordate la 

sistemul de canalizare. 

În mediul rural, toate locuințele sau marea majoritate sunt individuale, iar cele mai multe nu 

sunt racordate la sistemnul de canalizare, aceasta fiind motivația pentru care ARSACIS a venit cu 

propunerea ca doar la sate apa uzată să fie cuantificată la 80% din apa furnizată. 

Cu toate acestea, și în orașul Târgu Frumos există multe locuințe individuale, iar multe 

dintre cele care nu sunt racordate la sistemul de canalizare nici măcar nu se pot racorda întrucât 

sistemul de canalizare este la nivelul străzii, nu la o adâncime corespunzătoare, ceeea ce face ca 

sistemul administrat de APAVITAL să refuleze, să nu funcționeze în  mod corespunzător. 

Asemenea locuințe care nu se pot racorda sunt cele situate pe strada Voluntari, strada Tudor 

Vladimirescu, strada Crișan și strada Florilor. 

Noi nu am semnat, ca UAT, preluarea canalizării și, din acest motiv, nu putem interveni în 

mod direct pentru redresarea situației. A fost și lucrarea cu cele mai mari probleme, parte din ele 

nefiind încă rezolvate. Obligația deservirii corespunzătoare a acestor locuințe aparține în 

continuare operatorului APAVITAL. 

Urmare a discuțiilor purtate în ședință, având în vedere lipsa amendamentelor și/sau a 

completărilor cu privire la proiectul supus dezbaterii și având în vedere avizul favorabil emis de 

Comisia juridică, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret 

și sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți.  

 

Președintele de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în 

Orașul Târgu Frumos, str. Adâncata nr. 12, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62302 a 

Orașului Târgu Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

Domnul consilier local prezintă proiectul și punctează faptul că au mai fost și în ședința 

anterioară a Consiliului Local două astfel de proiecte de hotărâre. Se urmărește crearea cadrului 

legal și contractual în baza căruia proprietarii construcțiilor edificate pe terenul în discuție să le 

poată utiliza în deplinătatea dreptului lor de proprietate asupra locuițelor lor. Membrii consiliului 

local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, 

culte, tineret și sport și al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 
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și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, 

se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă punctul 5 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre 

aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra imobilului teren situat în Orașul Târgu 

Frumos, str. Adâncata nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 62309 a Orașului Târgu 

Frumos – inițiator, consilier local Neculai Feodot. 

Domnul consilier local Neculai Feodot, în calitate de inițiator, precizează că este aceeași 

situație ca la proiectul anterior. Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, 

culte, tineret și sport și al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 

și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, 

se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 

și 0 „abţineri”. 

 

 Președintele de ședință prezintă următorul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 

1.000,00 mp teren situat în strada Petru Rareș nr. 82F, oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 

60246, nr. cadastral 60246 – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

Domnul viceprimar preia cuvântul și precizează că este vorba despre un teren concesionat  

pentru car concesionarul și-a exprimat intenția de cumpărare. Așa fiind, pentru perfectarea 

constractului de vânzare este necesară, ca prim pas, evaluarea imobilului. Membrii consiliului local 

nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului Local este 

favorabile. Prin urmare se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 

și 0 „abţineri”.  

 

 Președintele de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unor elevi din cadrul Liceului Teoretic 

„Ion Neculce” pentru participarea la concursuri școlare și activități educative extrașcolare 

organizate în cadrul sistemului de învățământ – inițiator, viceprimar Ion Alexa – Angheluș. 

 Domnul viceprimar preia cuvântul și precizează că este vorba despre două concursuri. 

 Unul dintre concursuri s-a derulat deja la Cluj, la sfârșitul lunii martie 2018. Elevi ai 

liceului Ion Neculce au participat la acest concurs pentru firme de exercițiu, organizat la nivel 

național, și au câștigat locurile II și III la nivel național. 

 Al doilea concurs este reprezentat de Olimpiada națională a Sportului școlar – Fotbal fete, 

faza zonală (la nivelul Moldovei), concurs pe care Liceul Ion Neculce are onoarea de a-l organiza 

aici la Târgu Frumos în mai 2018. 

  Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

 Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei juridice, învățământ, 

sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului 

Local al Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți.  
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Președintele de ședință dă citire următorului punct aflat pe ordinea de zi, respectiv 

Proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

aprobarea modului de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul Orașului Târgu 

Frumos – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar, în calitate de inițiator, precizează că funcționarii publici din cadrul 

Compartimentului Registru Agricol au întocmit un raport cu privire la activitatea desfășurată de 

compartimentul lor în 2017 și un plan de măsuri care să asigure îndeplinirea în 2018 în condiții 

eficiente și corespunzătoare a atribuțiilor ce le revin. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

          Avizul Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, 

culte, tineret și sport și al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 

și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, 

se supune la vot. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință prezintă următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reamenajare și 

modernizare Sala Mare Corp A, Primăria Oraș Târgu Frumos” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Domnul primar preia cuvântul și, după ce prezintă indicatorii tehnico – economici supuși 

aprobării în prezenta ședință de consiliu local, menționează faptul că în costurile preconizate va 

intra reamenajarea întregului Corp A al primăriei, nu numai sala mare. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei de amenajare a 

teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot proiectul de hotărâre.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”. 

 

Președintele de ședință dă citire următorului punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parc 

copii strada Măicuța, zona blocurilor 76 – 78” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Membrii consiliului local nu au amendamente sau completări. 

Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină și al Comisiei de amenajare a 

teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Târgu Frumos sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri” dintr-un număr de 17 consilieri locali prezenți. 

 

Președintele de ședință prezintă ultimul punct al ordinii de zi, respectiv Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parc 

copii strada Aleea Petru Rareș, zona blocurilor 102 – 103” – inițiator, primar Ionel Vatamanu. 

Nu s-au înregistrat discuții sau amendamente.  

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos 

sunt favorabile. Prin urmare, se supune la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 

„abţineri”.  
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În continuare, președintele de ședință constatată că punctele de pe ordinea de zi aprobată au 

fost epuizate; nefiind alte propuneri sau discuţii a declarat lucrările ședinței închise. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 4 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

       Avizează pentru legalitate, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR,               

         Consilier local FEODOT NECULAI                                SPULBER FELICIA – ELENA  

 

 


